
Reobertura	amb	pocs	visitants
Durant	aquestes	primeres	setmanes	de	reobertura	del	Jardí,	hem	rebut	la	visita
principalment	de	turistes	(81%),	tot	 i	que	cal	destacar	que	hem	observat	una
major	presència	de	visitants	 residents	 (19%),	 en	 comparació	amb	el	 juliol	 de
2019,	 que	 es	 situava	 només	 en	 un	 3%.	 D'entre	 els	 turistes,	 la	 majoria	 han
estat	 d'origen	 alemany,	 seguit	 de	 francesos	 	 i	 anglesos,	 	 i	 en	 darrer	 lloc	 el
tursime	nacional.
	
Aprofitam	per	recordar-vos	que	durant	aquests	mesos	d'estiu	del	2020	obrim
en	horari	especial,	de	dilluns	a	dissabte,	de	10	a	14h.	Agraim	que	totes	aquelles
persones	que	visitin	les	nostres	instal·lacions	cumpleixin	amb	les	mesures	de
prevenció,	per	tal	de	fer	la	visita	al	Jardí	d'una	forma	segura	per	a	tothom.
	
Gràcies	i	vos	esperam	al	Botànic!

Butlletí	del
JBS

																																																											nº05-

2020



PRÒXIMAMENT...
	

Podrem	gaudir	de	nou	de	 la	botànica,	de	 la	cuina,	de	 llibres	 i	 jocs,	de	 l’art,	 la
cultura	i	la	ciència	en	el	Botànic,	amb	activitats	tals	com:
	

19	Setembre	-	17	Octubre	-	21	Novembre
DE	L’HORT	A	LA	CUINA	amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández

	
3	Octubre

Taller	familiar	i	presentació	del	llibre
“UN	BAÑO	DE	BOSQUE”	amb	els	autors	Nívola	Uyá	i	Marc	Ayats

	
7	Novembre

Taller	de	SKETCHING	AL	BOTÀNIC	amb	Aina	Amengual
	

TENS	ALGUNA	PROPOSTA	PER	INCLOURE	A	LA	NOSTRA
AGENDA?

	
Si	tens	ganes	de	compartir	els	teus	coneixements	amb	els	amics	i	amigues	del
JBS,	 si	 creus	 que	 la	 teva	 tasca	 encaixa	 a	 l'agenda	 del	 JBS	 o	 si	 tens	 algun
suggeriment	d'activitat	que	t'agradaria	que	organitzéssim	al	Jardí,	per	favor,	fes-
nos	arribar	la	teva	proposta	a	educacio@jardibotanicdesoller.org.

Planta	de	l'agost

Planta	del	mes
Aquesta	espècie	no	forma	part	de	la	flora	de	les	 illes,	però	si	que	és	un	dels
arbres	més	emblemàtics	del	Jardí	Botànic	de	Sóller.	Per	aquest	motiu,	i	perque
floreix	en	ple	estiu,	l'hem	elegida	planta	del	mes	d'agost!
	
Vols	saber	més	sobre	aquesta	espècie?



Banc	de	llavors	del	JBS

Recol·lectam	pel	futur
Les	plantes	que	durant	la	primavera	vestiren	el	Jardí	amb	el	color	de	les	seves
flors,	ens	ofereixen	el	fruit	durant	l’estiu.
	
És	durant	els	mesos	d'estiu	quan	dedicam	més	temps	a	la	tasca	de	recol·lecció
dels	fruits	de	les	plantes	de	les	nostres	col·leccions.	Una	vegada	recol·lectats,
s'han	 de	 netejar	 les	 llavors,	 per	 tal	 d'eliminar	 els	 restes	 de	 fruits,	 d'aquesta
manera	 és	 més	 facil	 el	 seu	 enmagatzematge	 i	 conservació	 al	 Banc	 de
germoplasma	del	JBS.
	
Si	voleu	saber	quin	procediment	es	duu	a	terme	per	conservar	aquestes	llavors,
trobareu	més	informació	a	la	web	del	Jardí	Botànic	de	Sóller.

Escoles	d'estiu	visiten	el	Botànic
Aquests	dies	algunes	escoles	d'estiu	han	triat	el	JBS	com	a	destí	per	a	que	els
infants	gaudissin	de	la	natura.	Durant	aquestes	visites,	s'han	realitzat	activitats
educatives	amb	les	que	els	infants	han	pogut	experimentar	i	aprendre	amb	les
plantes,	descobrir	la	tasca	que	es	fa	al	Jardí	i	divertir-se	al	mig	del	Botànic.
	
Ara	bé,	com	la	seguretat	és	el	primer,	hem	realitzat	les	activitats	en	petits	grups
i	sempre	fent	servir	la	mascareta!
	
A	on	millor	que	al	Jardí	Botànic	per	aprendre	i	divertir-se?!



Durant	aquests	dies	treballam	en	la	remodel·lació
de	 la	 marjada	 11,	 on	 hi	 trobam	 la	 col·lecció	 de
plantes	 medicinals,	 per	 aquest	 motiu	 es	 troba
tancada	al	públic.
	
Ben	aviat,	podrem	tornar	a	gaudir	de	 la	diversitat
vegetal	que	forma	part	de	la	cultura	i	la	història	de
la	 medicina,	 plantes	 mediterrànies	 però	 també
d'altres	indrets	del	món,	plantes	que	s'utilitzen	en
la	 indústria	 farmaceutica	 actual,	 però	 també
aquelles	que	ja	usaven	ens	nostres	avantpassats
per	aliviar	el	seus	mals.

Remodelant	la	col·lecció	de
plantes	medicinals

Davant	 la	 incertesa	 de	 quin	 serà	 el
format	 del	 proper	 curs	 escolar,
treballam	 per	 adaptar	 l'oferta
educativa	del	JBS	a	les	necessitats	de
cada	centre.

Desitjam	 de	 tot	 cor	 que	 els	 nins	 i
nines	 puguin	 continuar	 amb	 la	 seva
educació	 de	 la	 forma	 més	 natural	 i
segura	 possible,	 ara	 bé,	 som
conscients	 de	 que	 les	 sortides
educatives	 poden	 veure's
compromeses	 segons	 els	 protocols
de	 seguretat	 de	 cada	 centre.
Nosaltres	 volem	 ressaltar	 el	 Jardí
Botànic	com	a	un	espai	segur	davant
el	 COVID-19,	 ja	 que	 es	 tracta	 d'un
espai	obert	a	l'aire	lliure	en	el	que	es
poden	 realitzar	 activitats,	 fent	 servir
dinàmiques	de	grups	reduïts.	El	JBS	és
a	més,	un	opció	didàctica	i	cultural	per
a	que	els	infants,	que	tan	difícil	estan
vivint	 aquests	 temps,	 es	 diverteixin	 i
aprenguin	al	mig	de	la	natura.

No	 obstant,	 si	 en	 aquest	 curs	 2020-
2021	alguna	classe	no	pot	arribar	fins
al	 nostre	 Jardí	 per	 a	 realitzar	 una
activitat,	 nosaltres	 ens	 desplaçarem
fins	 al	 seu	 centre,	 i	 ens	 adaptarem
dins	 les	 nostres	 possibilitats,	 per	 a
que	ningú	es	quedi	exclòs	d'aprendre
amb	la	nostra	flora.

Adaptant	l'oferta
educativa	a	la	"nova
normalitat"

AVÍS	PELS	SOCIS/ES	|	CARNET	2020
	



Aviat	rebreu	el	carnet	de	soci/a	al	vostre	domicili.	Si	algú	de	vosaltres	no	el	reb	al
llarg	d'aquest	mes,	per	favor,	contacteu	amb	nosaltres.

Degut	 als	 mesos	 que	 hem	 tancat	 al
públic,	 tenim	 un	 excedent	 de
producció	 de	 planta	 crassa	 que
preteníem	treure	a	la	venta	a	taquilla	la
passada	primavera.

De	 manera	 que,	 si	 teniu	 ganes	 de
muntar	 un	 petit	 jardí	 a	 casa	 o	 donar
vida	a	alguna	habitació,	aquí	trobareu
una	 gran	 diversitat	 de	 plantes!	 I	 el
més	important,	ens	ajudareu	a	seguir
endavant	amb	la	nostra	tasca!

PEL	VOSTRE	JARDÍ	...

Formulari	subscripció

Fes-te	soci/a	on-line
Fer-se	 soci/a	 del	 JBS	 és	 molt	 fàcil,
només	has	d’emplenar	amb	les	teves
dades	el	formulari	on-line	disponible	a
la	nostra	pàgina	web.
	
Podeu	 consultar	 les	 diferents
categories	de	membre	col·laborador	a
la	web	www.jardibotanicdesoller.org.

Vull	ser	voluntari/a

Vols	ser	voluntari@?
Emplena	el	formulari	on-line	disponible
a	la	nostra	pàgina	web	si	tens	ganes
de	donar	una	mà	al	JBS	i	i	converteix-
te	en	voluntari/a	del	Botànic.

Nomes	l'has	d'emplenar	amb	les	teves
dades	i	contar-nos	un	poc	sobre	el
que	creus	que	tu	pots	fer	pel	JBS.

JARDÍ	BOTÀNIC	DE	SÓLLER
Ctra.	Palma-Port	de	Sóller	km	30'5
07100	Sóller
jbs@jardibotanicdesoller.org

Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	Jardí	Botànic	de	Sóller

	
Cancelar	la	suscripción
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